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Bijbelrooster
Week 08/09 *17/02-28/02
Je zult zien
Matt. 9:9-31
De tollenaar Matteus gaat met Jezus mee. Hij zal dingen zien die hij nog niet eerder gezien heeft. De
radeloze Jairus komt bij Jezus omdat zijn dochter gestorven is. Hij ziet het onmogelijke gebeuren.
Lied van de week: Gz 44: Dankt nu allen God
Week 10* 02/03-06/03
Jouw taak voor vandaag
Matt.10: 1-13, 12:9-14, 13:1-9
Jezus geeft zijn leerlingen een bijzondere taak. Ze gaan op weg om over Gods koninkrijk te vertellen.
Later geneest Jezus op de sabbat een man. Is dat wel een taak voor deze dag? Jezus vertelt ook over
de zaaier. Zoals zaad in goede grond kan groeien, kan Gods liefde ook groeien als wij mensen het
goed ontvangen.
Lied van de week: ELB 378: Zing, zing, zingen maakt blij.

Jarigen.
13 februari
16 februari
17 februari
17 februari
22 februari
22 februari
22 februari
23 februari
24 februari

Nina Koers
Wess Effink
Anouk Hofman
Jens Mennegat
Nawatt Ke
Fedde Pluimers
Sjors Schuitemakers
Fabian Heering
Amber Meilink

groep 4
groep 2
groep 6
groep 6
groep 6
groep 1
groep 4
groep 3
groep 6

Allemaal een hele fijne verjaardag!
NL doet

Op zaterdag 14 maart doen wij weer mee met de landelijk klusdag van NL.doet.
Daarbij houden we wel rekening met de weersomstandigheden
In de bijlage kunt u lezen wat de
werkzaamheden zijn. U kunt zich aanmelden via de app/website. We hopen op een ruime opkomst!!

Roerigheden
Ronald McDonaldhuis
Nog steeds sparen we voor dit goede doel! Op maandagmorgen wordt het geld daarvoor ingezameld.
Maar ook is er de mogelijkheid om een bedrag over te maken naar onze goede-doelen-rekening: NL
29 RABO 0317 4610 36 t.n.v. SCO de Roerganger.
Ik hoop, dat we zo een bijdrage mogen leveren aan dit goede doel!

Na de voorjaarsvakantie
Dan zal juf Ilse Brinkman weer terugkeren na haar verlof. Zij zal op maandag en dinsdag voor groep 4
staan. Omdat juf Anne Marie (groep 4) nog in de ziektewet zit, zal zij worden vervangen door juf
Sjoukje. Er is nog geen zicht op hoe lang dat nog gaat duren.
Op de donderdagmorgen zal meester Tim (ivm zijn ICT-taken) worden vervangen door juf Areen
Guijt. De middagen zal zij wisselend in de groepen 3 tm 7 zijn.

Juf Mandy
Afgelopen dinsdag hebben we afscheid genomen van juf Mandy (groep 4). Zij is met
zwangerschapsverlof gegaan. Maar het was tevens ook het einde van haar contract bij ons. Zij heeft
het verlof van juf Ilse opgevangen. Ook heeft zij veel werk van juf Anne Marie tijdelijk overgenomen.
Wij bedanken haar voor haar inzet en collegialiteit. We hopen, dat ze een voorspoedige
zwangerschap mag hebben. Beste Mandy: het ga je goed en wie weet: tot ziens!

Biddag
Op woensdag 11 maart is het weer Biddag. Traditie is, dat er dan levensmiddelen worden ingezameld
voor het weeshuis in Carei in Roemenië. In de bijlage kunt u daar meer over lezen. We hopen op een
mooie opbrengst. In de hal staan tafels waarop het ingeleverd kan worden.

Bericht van derden:
Het Jongerenwerk van Stichting De Welle, organiseert in samenwerking met Tactus, de politie
en het meldpunt loverboyproblematiek op 3 maart een voorlichting voor ouders en verzorgers
uit Enter. Deze wordt gehouden bij Zalencentrum De Kröl en duurt van 19.00 – 21.30 uur.
Tijdens deze voorlichting komen onderwerpen als, loverboys, alcohol/drugs en sociale media
aan bod.
Ouders vormen een belangrijke doelgroep voor preventie bij jongeren omdat zij hun kinderen
normen bijbrengen, de eerste gesprekken over allerhande onderwerpen kunnen aangaan en
een taak hebben in het uitoefenen van toezicht.
De avond voor ouders bestaat uit drie voorlichtingen over bovengenoemde onderwerpen en
een afsluitende activiteit waar ouders hun vragen kunnen stellen. Het doel is om op deze
manier mogelijke problemen onder jeugdigen te voorkomen.
Geïnteresseerde ouders kunnen zich opgeven via Marijke Grutterink, jongerenwerker bij De
Welle, via m.grutterink@stichtingdewelle.nl. Opgeven is mogelijk tot 27 februari.

Roerigheden

Bericht van derden:

Hallo allemaal,
Graag wil ik mij eerst even aan jullie voorstellen. Ik ben Wendy Schuurman-Kamphuis,
kinderfysiotherapeut bij Teamfysiek. Ik vind het leuk om met jullie als ouders wat informatie te delen
over een bepaalde vaardigheid. Daarom zal vanaf nu af en toe wat in de nieuwsbrief hierover vermeld
staan.
Dit keer wil ik jullie wat informatie geven over de vaardigheid ‘veters strikken’.
Veters strikken is een hele complexe vaardigheid waar veel kinderen moeite mee hebben. Steeds
vaker hebben kinderen schoenen aan met klittenband of met een rits. Veters strikken vereist
motorische planning, motorische coördinatie, een goed ontwikkelde fijne motoriek, motivatie,
concentratie en geheugen. Daarom is het niet zo vreemd dat kinderen hier moeite mee hebben.
Hieronder vindt u enkele tips en een handig ezelsbruggetje om het veters strikken samen te oefenen.
Tips:
1. Doe in een (oefen)schoen 2 veters van een verschillende kleur zodat je duidelijker kunt zien wat je
doet.
2. Begin met een schoen die je vóór je zet op tafel (of op de grond, want zo gaat het kind vaak zelf
oefenen); dat is makkelijker dan direct aan de voet.
3. Als je het voordoet ga dan zelf naast of achter je kind staan zodat je het niet in spiegelbeeld
voordoet.
4. Leer het complexe veters strikken aan in drie fases. Op die manier wordt het niet één ingewikkelde
"brei" van handelingen.
1. Maak alleen eerst de knoop en oefen dat net zolang tot het makkelijk gaat.
2. Oefen daarna het lusje. Als dat makkelijk gaat dan pas de derde fase.
3. Oefen nu het aantrekken van de knoop.
5. Het is niet anders: oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Met geduld en humor.
6. Als het veters strikken eenmaal beheerst wordt, dan ook schoenen met veters gebruiken i.p.v. met
klittenband, anders ben je deze vaardigheid zo weer kwijt.
Ezelsbruggetje:
Fase 1: Pak met beide hand een veter, maak een tent (kruis) en kruip met de voorste veter aan de
achterkant de tent in en trek aan de voorkant beide veters aan.
Fase 2: Maak met 1 veter een boom (lus).
Fase 3: De andere veter is het konijntje en loopt om de boom heen en die kruipt in zijn holletje. Trek
beide lussen aan.

Bericht van derden:
De Culturele Raad Wierden heeft zoals elk jaar in de voorjaarsvakantie,
een prachtige familievoorstelling: ” Circo Fiasco”
georganiseerd voor de basisschoolkinderen van 4 tot ongeveer 9 jaar.
Een levendig familie clownspektakel door Fratelli Fiasco .
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Circusdirecteur Alberto Fiasco verliest na een krachtige storm zijn
circustent.
Sindsdien doet hij er alles aan om de circustraditie van zijn familie voort te zetten, zonder tent.
Samen met twee van zijn zoons en een wankel decor trekken ze nu door het land met hun
variétéprogramma Circo Fiasco.
Maar vandaag bezwijkt de trotse Alberto onder de last van alle zorgen en komt hij te laat voor de
voorstelling. Beide zoons proberen de situatie te redden. De toeschouwers krijgen al snel door dat
zowel in de piste als achter de schermen de problemen zich opstapelen. Ze moeten zelfs bijspringen
om een en ander op te vangen.
Zo ziet u zoon Valentino met zijn hartverwarmende eenmansorkest op een draaiorgelfiets. De dwaze
fratsen en evenwichtskunsten van zijn broer. De praatjes makende illusionist Alberto, die nog net op
tijd komt om een slap koord overeind te toveren en er, nog één keer, in omhoog te klimmen. En niet te
vergeten: De toeschouwers voor wie de tweede hoofdrol is weggelegd.

Deze voorstelling is op: Donderdagmiddag 20 februari 2020,
aanvang: 14.00 uur, duur 50 minuten.
Locatie: Basisschool Het Galjoen, Kruizemunthof 4, Wierden.
Voorverkoop: boekhandel Reterink in Wierden en bij Primera in Enter.
Op de locatie is het ook mogelijk om kaartjes te kopen, zolang de voorraad strekt.
De kosten € 3.50 pp

Agenda
14 februari
21 februari
24 februari
25 februari

leerlingen om 12.00 uur vrij ( start voorjaarsvakantie)
einde voorjaarsvakantie
oud papier
oud papier
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Bijlage
Inzameling Stichting Oost Europa
Klusmorgen

